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SUMÁRIO EXECUTIVO  

Algumas das maiores violações de dados no mundo são lendárias e foram bem divulgadas -- de 94 milhões de registros expostos 
em um incidente com hackers na TJX Companies Inc. em janeiro de 2007 até mais de seis milhões na Ameritrade em setembro do 
mesmo ano.  

Não há dúvida de que esses incidentes geram grandes prejuízos para as empresas. Além das perdas financeiras diretas, existe um 
custo incalculável para a organização em termos de má publicidade, uma perda de confiança entre clientes e a exposição a 
possíveis processos judiciais.  

Porém, são os incidentes não vistos nem informados que podem causar o máximo prejuízo às empresas. Um administrador 
descontente do banco de dados, por exemplo, poderá ter acesso, não detectado, a dados da folha de pagamento de toda a 
empresa. O administrador nem precisa ser um funcionário direto - ele pode trabalhar para uma empresa parceira que processa 
regularmente dados confidenciais como cartões de crédito ou CPF dos clientes. Não há garantia de que a empresa parceira 
implemente práticas seguras, como criptografia ou retirada de informações de identificação dos dados confidenciais.  

Quão eficaz é a segurança geral do banco de dados? Como os gerentes e profissionais de dados percebem as questões sobre a 
segurança do banco de dados? Elas consideram que está sendo feito o suficiente para proteção contra violações internas ou 
incidentes de dados? Conforme os resultados de uma nova pesquisa entre membros do Independent Oracle Users Group (IOUG), 
não há segurança suficiente implantada para cuidar desses riscos e vulnerabilidades em questões de segurança de dados.  

Em julho e agosto de 2008, a Unisphere Research realizou um estudo para o IOUG para avaliar essas e outras questões. A 
pesquisa foi realizada em cooperação com a Oracle Corp. A pesquisa foi notificada por e-mail enviado à lista de membros do 
IOUG, que direcionou os participantes a um instrumento de pesquisa na Web. Foi coletado um total de 316 respostas até o final 
da pesquisa.  

A pesquisa determinou que embora as organizações continuem preocupadas com a segurança de TI em geral e a maioria apóie 
o conceito de segurança de dados, poucas enfrentaram as principais vulnerabilidades decorrentes da exposição dos dados a 
fontes internas. A maioria reconheceu que as fontes internas são o maior risco e vulnerabilidade, mas apenas uma minoria 
implantou uma monitoração de segurança dos "super usuários" -- como administradores com privilégios ampliados de acesso -- 
seja no local ou de fora da empresa.  

Parte do motivo é a complexidade de vários locais com banco de dados. Muitos entrevistados representam sites com grandes 
volumes de bancos de dados. Quarenta por cento dos pesquisados administram mais de 100 bancos de dados e 20 por cento 
administram mais de 500 bancos de dados.  

Dos 316 entrevistados na pesquisa, 57 por cento indicaram que são administradores de banco de dados, nove por cento se 
identificaram como gerentes de TI, sete por cento como desenvolvedores e os restantes 27 por cento disseram que detêm 
diversos títulos, incluindo os de consultor, arquiteto e gerente de projeto.  

Os entrevistados provêm, equilibradamente, de empresas de diversos portes. Cerca de um terço, 31 por cento, são de grandes 
organizações com mais de 10.000 funcionários e mais de um terço, 35 por cento, representavam empresas com 1.000 a 10.000 
funcionários. Além disso, 30 por cento são empresas de pequeno a médio porte, com 1.000 funcionários ou menos. Por setor, 15 
por cento são do setor de serviços de TI e consultoria e 11 por cento representavam organizações governamentais. Dez por cento 
eram de organizações educacionais e outros 10 por cento de organizações de serviços financeiros. (Para obter mais informações 
sobre a demografia dessa pesquisa, consulte as Figuras 28 até 31 no final deste relatório.)  

Essa pesquisa explorou diversas áreas de vulnerabilidade de dados, incluindo a capacidade de monitorar as atividades de super 
usuários, o envio de dados para fora da empresa, a criptografia dos dados e o uso de dados confidenciais em configurações de 
"não-produção", como testes ou áreas intermediárias. Finalmente, a pesquisa examinou as práticas de monitoramento e auditoria 
em relação a dados.  



A pesquisa determinou que os entrevistados estão preocupados com o potencial de "super usuários"--administradores, parceiros 
ou outros funcionários com privilégios de acesso -- de comprometer maliciosamente ou não, os dados da empresa. Porém, 
segmentos significativos de entrevistados reconheceram que suas empresas não implantam muitas das medidas apropriadas para 
acompanhar o que acontece com os dados ao sair dos sistemas de produção e serem enviados para fora da empresa, para 
administração ou armazenamento.  
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As principais descobertas incluem o seguinte:  

 Um de cada cinco entrevistados prevê uma violação de dados ou incidente no próximo ano. Apenas um em 
quatro declarou que todos os bancos de dados estão bloqueados contra ataques.  

 As organizações consideram que os maiores riscos do acesso interno, seja por usuários não autorizados, ou 
por "super usuários" como administradores com privilégios de acesso.  

 A maioria das organizações não tem mecanismos implantados para evitar que administradores de banco de 
dados e outros usuários privilegiados do banco de dados leiam ou alterem informações confidenciais em 
finanças, RH ou outros aplicativos de negócios. A maioria é incapaz até de detectar tais violações ou 
incidentes.  

 Enviar dados para parceiros fora da empresa agora é uma prática comum.  

 Uma em cada quatro empresas pesquisadas não criptografam os dados em seus bancos de dados e cerca de 
uma em cada cinco nem tem certeza se essa criptografia ocorre.  

 Duas em cada cinco organizações empregam dados reais de produção em ambientes não de produção, 
expondo assim tais informações em configurações desprotegidas.  

 Há uma crescente conscientização dos riscos em potencial. A maioria das organizações monitoram seus 
bancos de dados em busca de alterações que possam ser indicadores de atividade maliciosa.  

Para a maioria das empresas, alcançar uma estratégia que garanta várias camadas de segurança significou dar menos prioridade 
à segurança de dados. Porém, muitas começam a reconhecer a importância da segurança de dados. Como um entrevistado 
afirmou, "O foco de nossa empresa estava na segurança do servidor e rede -- como o acesso a nossa rede ou servidores expostos. 
Havia uma tendência de não concentrar-se em nossos servidores ou sistemas de back-end, o que inclui a maioria de nossos 
bancos de dados. Agora que alcançamos a conformidade e nosso plano de recuperação de desastres foi reforçado, nosso 
responsável pela segurança busca concentrar-se nas questões que não foram minuciosamente examinadas no passado, como a 
segurança do banco de dados."  

Nas próximas páginas temos uma visão geral do âmbito das vulnerabilidades e riscos que as empresas enfrentam com a 
segurança dos ambientes de dados.  
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O ESTADO DA SEGURANÇA DE DADOS EMPRESARIAL  

Um de cada cinco entrevistados prevê uma violação de dados ou incidente no próximo ano. Apenas um em quatro 
declarou que todos os bancos de dados estão bloqueados contra ataques.  

Os entrevistados nessa pesquisa representam profissionais e gerentes de dados diretamente responsáveis pela segurança de 
dados de suas organizações. Na sua maior parte, os entrevistados disseram que os gerentes e profissionais de banco de dados em 
suas empresas são diretamente responsáveis pela segurança do banco de dados e a maioria dos entrevistados nessa pesquisa, 93 
por cento, têm uma função na proteção de seus ambientes de dados. (Consulte as Figuras 1 e 2.)  
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Cerca de seis por cento dos entrevistados informaram que no ano anterior os dados de sua empresa foram violados, 
comprometidos ou alterados. Porém, 20 por cento temem que possam ver uma violação de dados ou incidente nos próximos 12 
meses. (Consulte as Figuras 3 e 4.)  
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Não há dúvida de que as empresas deram alta prioridade à segurança. Mais de quatro de cada 10 entrevistados nessa pesquisa 
(41%) informaram que os gastos com segurança de TI aumentaram no ano anterior e apenas quatro por cento indicaram uma 
redução. Porém, outros 41 por cento simplesmente não sabem em quanto os níveis de gastos com segurança de TI podem ter 
mudado. (Consulte a Figura 5.)  



 

A maioria dos entrevistados, 53 por cento, declarou que a segurança do banco de dados é uma "alta" prioridade de segurança de TI 
em suas empresas. Porém, é significativo que 12 por cento classificaram essa segurança como "baixa" prioridade, ou 
simplesmente não souberam classificar a segurança do banco de dados. (Consulte a Figura 6.) Quanto maior a empresa, mas 
provável é que a segurança do banco de dados seja uma alta prioridade. (Consulte a Figura 7.) A maioria dos entrevistados (58%) 
também concordou que sua infra-estrutura do banco de dados tem o mesmo grau de segurança de outros ativos de TI, como a 
infra-estrutura da rede ou de servidores de e-mail. Na maioria dos casos, correções de segurança do banco de dados são aplicadas 
apenas em intervalos de meses. Cerca de um em cada quatro aplica correções de segurança logo que são emitidas, mas 47 
disseram aguardar até um ano.  
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Existe evidência de que a maioria das empresas tem ao menos alguns de seus bancos de dados corretamente configurados. Oito 
em cada 10 entrevistados informaram que ao menos alguns de seus bancos de dados são configurados com segurança. Porém, 
apenas 28 por cento puderam afirmar que esse bloqueio estende-se a todos os bancos de dados em seus domínios. (Consulte a 
Figura 8.)  
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DADOS EM RISCO E VULNERABILIDADES  

As organizações consideram que os maiores riscos do acesso interno, seja por usuários não autorizados, ou por "super 
usuários" como administradores com privilégios de acesso.  

Os entrevistados foram solicitados a classificar o grau de vulnerabilidade a diversos tipos de violações de dados ou incidentes em 
uma escala de "1" a "5," onde 5 significa a maior ameaça de vulnerabilidade. Os entrevistados são mais preocupados com ameaças 
de hackers internos ou usuários não autorizados -- mais de um terço, 35 por cento, classificaram essa forma de vulnerabilidade 
como "4" ou "5," Isso foi acompanhado de preocupação com o abuso de privilégios pela equipe de TI, citado com uma 
vulnerabilidade séria por 31 por cento dos entrevistados. Um de cada quatro citou a falta de compromisso da gerência e 
procedimentos pouco rígidos como expondo seus dados a riscos. (Consulte a Figura 9.)  



 

Como mostrado neste relatório, essa preocupação tem razão de existir. Os dados são mais vulneráveis que nunca e muitas 
organizações informaram que eles são enviados para parceiros ou terceirizadores fora da empresa, ou retirados de transação 
para serem usados em outras partes das organizações. A maioria das organizações não tem salvaguardas nem mecanismos de 
monitoramento para proteger os dados contra violações internas ou incidentes.  

"Embora existam procedimentos para acompanhar e monitorar essas atividades, o maior desafio é a gerência da equipe com 
acesso privilegiado," declarou um entrevistado. Outro entrevistado lamentou que, em sua empresa, "absolutamente não há 
acessos de segurança definidos para os funcionários internos. Os funcionários atuam da forma que desejam e não seguem 
orientações rígidas."  
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Nos atuais ambientes altamente distribuídos, os dados fora do controle da empresa são considerados a maior vulnerabilidade. Os 
entrevistados nessa pesquisa classificaram os dados armazenados em máquinas cliente locais como o tipo de dados mais 
vulneráveis (citados por 21%), seguidos pelos dados departamentais (18%). (Consulte a Figura 10.)  
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SUPER USUÁRIOS  

A maioria das organizações não tem mecanismos implantados para evitar que administradores de banco de dados e 
outros usuários privilegiados do banco de dados leiam ou alterem informações confidenciais em finanças, RH ou outros 
aplicativos de negócios. A maioria é incapaz até de detectar tais violações ou incidentes.  

As violações de dados podem ocorrer entre diversos tipos de usuários dentro da proteção do firewall corporativo. Os usuários 
internos como administradores de bancos de dados e sistema, equipe de desenvolvimento e testes, equipes de terceirização e 
desenvolvedores offshore, todos podem ter privilégios e acesso a informações confidenciais financeiras, de RH, contas de clientes 
e outros aplicativos. Menos de dois em cada cinco entrevistados disseram que podem impedir os super usuários de alterarem 
dados. (Consulte a Figura 11.)  

Naturalmente, muitas violações de dados ou incidentes são acidentes não intencionais e podem ocorrer mesmo entre os super 
usuários mais conscienciosos. Mas as empresas da maioria dos entrevistados não agiu para tentar evitar eventos acidentais. 
Apenas cerca de um terço informou que dispõem de salvaguardas para impedir que um administrador do banco de dados perca 
uma tabela acidentalmente ou, não propositalmente, danifique bancos de dados de aplicativos críticos.  

 



Mas outro terço dos entrevistados, 31 por cento, declarou que os usuários podem ignorar aplicativos e ter acesso aos dados dos 
aplicativos no banco de dados diretamente, usando ferramentas ad hoc (Consulte a Figura 12). Como um entrevistado observou, 
"Usuários privilegiados com acesso aos dados às vezes retiram essas informações nos sistemas departamentais desenvolvidos e 
manipulam os dados para gerar relatórios. Nesse ponto, os dados estão fora dos níveis de controle disponíveis para garantir sua 
validade. Sem suporte executivo para interromper esse tipo de prática, não há garantia da precisão das informações prestadas."  

 

Insegurança dos dados empresariais: as organizações estão preparadas para as ameaças internas? é patrocinado por Oracle e produzido por 
Unisphere Research. A Unisphere Research é a unidade de pesquisa de mercado da Unisphere Media, uma divisão da informações Today, Inc. Para ver 
resumos de nossos relatórios anteriores, visite www.dbta.com/research. Unisphere Media, 229 Main Street, Chatham, NJ 07928. Tel: 973-665-1120, Fax: 
973-665-1124, e-mail: Tom@dbta.com. Web: www.dbta.com  

Participe do IOUG -Se você ainda não é membro do IOUG e deseja continuar recebendo informações importantes como estas, visite o IOUG em 
w3.ioug.org/join/today para obter informações sobre como participar dessa dinâmica comunidade de usuários de tecnologia Oracle e profissionais de 
banco de dados.  

Algumas empresas implementaram recursos de monitoramento para ajudar a conter o abuso em potencial -- intencional ou não -- 
dos super usuários. Pouco mais de um terço disseram que podem comprovar que administradores de banco de dados e outros 
usuários privilegiados dos banco de dados em suas empresas não estão abusando de seus privilégios de super usuários. (Consulte 
a Figura 13.)  

 

Mas a maioria (55%) declarou que ao menos alguns de seus dados de auditoria dos bancos de dados estão protegidos contra 
acesso ou potencial adulteração por usuários privilegiados dos bancos de dados. Apenas um em cada quatro declarou que isso se 
estende a todo o portfólio de bancos de dados. (Consulte a Figura 14.)  



 

Finalmente, cerca de um de cada 10 entrevistados (9%) informou que os administradores de bancos de dados e outros usuários 
privilegiados de banco de dados em sua empresa têm, em algum momento, usado seus privilégios de super usuários para acessar 
dados confidenciais que não deveriam ver. É significativo que quase metade dos entrevistados na pesquisa, 44 por cento, 
informaram que simplesmente não sabiam se tais violações ocorreram.  

Os elevados privilégios dos super usuários podem ser o mais vergonhoso calcanhar de Aquiles dos esforços de segurança de 
dados. As empresas necessitam poder avaliar esses usuários -- e os que atuam nas parceiras -- tão bem quanto possível, para 
garantir que estejam cientes e obedeçam aos padrões e protocolos de segurança de dados. E, conforme o ditado de "confiar, 
desconfiando", as organizações devem garantir que as atividades desses usuários possam ser verificadas e confirmadas por 
outros.  
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DADOS FORA DA EMPRESA  

Enviar dados para parceiros fora da empresa agora é uma prática comum.  

Outra vulnerabilidade de dados é o envio de dados para fora das instalações da empresa. Com a atual e crescente "empresa 
estendida", que depende de uma rede de parceiros, fornecedores e clientes, é inevitável que os dados saiam do firewall. As 
organizações sofrem imensas pressões para manter as operações do centro de dados e dos bancos de dados operando 24 horas 
por dia, 7 dias por semana. A pesquisa determinou que muitas empresas buscaram provedores de serviços especializados, fora da 
empresa, que oferecem serviços de administração e desenvolvimento. Tais fornecedores assumem a responsabilidade por muitas 
das tarefas de baixo nível ou repetitivas que as empresas não têm recursos para suportar elas mesmas.  

A terceirização, por exemplo, é algo que se estendeu ao gerenciamento dos bancos de dados. Cerca de 28 por cento dos 
entrevistados informou que suas organizações ou terceirizam ou implantaram fora do país ao menos algumas de suas funções 
de administração de bancos de dados. (Consulte a Figura 15.)  



 

Outros 44 por cento declararam que terceirizam ou realizam fora do país o desenvolvimento ou funções de teste de bancos de 
dados. (Consulte a Figura 16.) Outros 34 por cento informaram que enviam backups ou exportações de bancos de dados para fora 
da empresa sem criptografia, para locais como instalações de armazenamento, parceiros de negócios ou outros centros de dados. 
(Consulte a Figura 17.)  
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O desafio é que poucas empresas têm garantias de quão seguros seus dados estão, ou quão bem os provedores de serviços 
atendem pelo menos os requisitos mínimos de segurança de dados e conformidade. Muitos provedores de serviços acabam 
tratando dados confidenciais em locais fora da empresa, sem nenhuma das salvaguardas que a empresa original pudesse ter 
implantadas.  

Como um entrevistado observou, em sua empresa o "teste de recuperação de desastres no local não inclui procedimentos bem 
documentados de limpeza de dados." Ele acrescentou que também observa questões semelhantes de segurança de dados em 
relação ao descomissionamento de servidores, "que podem não incluir a limpeza dos dados dos discos."  
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QUESTÕES DE CRIPTOGRAFIA DE DADOS  

Uma em cada quatro empresas pesquisadas não criptografam os dados em seus bancos de dados e cerca de uma em 
cada cinco nem tem certeza se essa criptografia ocorre.  

Qual a importância da criptografia? Considere o caso recente no qual um notebook contendo dados confidenciais e sem 
criptografia de 51.000 atuais e ex-funcionários de uma empresa de alta tecnologia --incluindo nomes, CPF, endereço residencial 
e detalhes de opções de ações e outros prêmios relativos a ações, de funcionários e ex-funcionários -- foi furtado do carro de um 
dos fornecedores da empresa. Infelizmente, incidentes como esse ocorrem quase que semanalmente.  

Reconhecendo ameaças em potencial como essa, cerca de 57 por cento dos entrevistados nessa pesquisa informaram que 
criptografam ao menos algumas informações de identificação pessoal -- como o CPF e números de cartão de crédito -- quando são 
movimentadas entre seus bancos de dados ou para armazenamento em disco. Porém, é de se admirar que 43 por cento não 
criptografam esses dados ou simplesmente não sabem se isso é feito. (Consulte a Figura 18.) A pesquisa também descobriu que 
as práticas de criptografia são menos presentes em organizações de maior porte (com mais de 10.000 funcionários) que nas de 
menor porte. (Consulte a Figura 19)  
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De modo semelhante, 41 por cento ou não criptografam ou não sabem se os dados de aplicativos são criptografados na rede, 
quando são movimentados para dentro ou fora de seus bancos de dados. (Consulte a Figura 20.) A pesquisa também descobriu 
que 34 por cento enviam propositalmente backups ou exportações de bancos de dados para fora da empresa, para 
armazenamento, parceiros de negócios e outros centros de dados, sem criptografia.  

 



Um entrevistado citou "o uso de dispositivos não autorizados para transferência de dados, como pen drives, discos rígidos portáteis 
etc., onde não há garantia de que os dados sejam criptografados e indecifráveis, principalmente quando as mídias são perdidas ou 
furtadas."  

Apenas um em cada cinco criptografa todos os backups e exportações de bancos de dados, on-line e off-line.  
(Consulte a Figura 21.)  

 

Em algum grau, podem ser necessários treinamento e formação para implantar com mais eficácia as medidas de criptografia de 
dados. Como um entrevistado observou, "os desenvolvedores podem atualizar um banco de dados quando desejarem e não 
conseguirão descobrir as ferramenta de criptografia."  

A criptografia de dados é um solução técnica sustentável para os dilemas de envio de dados para locais fora da empresa, seja para 
armazenamento ou para teste de novos aplicativos.  
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TESTE DE DADOS CONFIDENCIAIS  

Duas em cada cinco organizações empregam dados reais de produção em ambientes não de produção, expondo 
assim tais informações em configurações desprotegidas.  

As empresas tendem a ser complexas e ter vários locais de armazenamento. Assim, quatro de cada 10 entrevistados informaram 
que não conhecem todos os bancos de dados em suas organizações que contêm informações confidenciais, como números de 
cartão de crédito de clientes ou dados de parceiros.  

Outra questão que tem afeta a segurança de dados é o manuseio de dados em tempo real em ambientes fora da produção, como 
teste ou áreas intermediárias de aplicativos. Para acelerar o processo, muitas equipes de TI movem amostras de dados da 
produção para esses ambientes, supondo que como os ambientes são off-line, estão protegidos contra ameaças maliciosas. Mas 
nessas configurações os dados podem ser acessados por usuários internos não autorizados. Como já foi relatado, a porcentagem 
de empresas com salvaguardas contra violações ou incidentes, intencionais ou não, por "super usuários" internos, é uma minoria.  

Mais de dois em cada cinco entrevistados disse que os dados de produção em tempo real geralmente são movimentados para 
ambientes fora da produção para processos off-line, como testes ou áreas intermediárias e ambientes de desenvolvimento. 
(Consulte a Figura 22.) O que é ainda mais alarmante é que mais de um terço dos dados movimentados off-line contêm 
informações confidenciais, como números de cartão de crédito, CPF ou informações identificáveis de clientes, parceiros ou 
funcionários. (Consulte a Figura 23.)  
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Não apenas o emprego de dados da produção para testes é um problema particularmente vergonhoso para os entrevistados, mas 
novas iniciativas de ambientes replicados ou de alta disponibilidade também estão criando problemas de segurança de dados. 
"Exportar dados temporariamente para fins de teste e desenvolvimento faz os dados serem mantidos em armazenamento local em 
desktops," declarou um entrevistado. "Nós também temos transmissão de dados para destinos fracamente protegidos, como parte 
dos ambientes de replicação ou alta disponibilidade."  

Enquanto que 27 por cento dos entrevistados indicaram que os dados têm "as identificações removidas" antes de serem enviados 
a ambientes não de produção, apenas cerca de um quarto pode garantir que existe um procedimento sistemático implantado para 
garantir que essa não identificação sempre ocorra em todas as instâncias.  

Os setores de TI costumam preferir trabalhar com dados reais nos testes ou no desenvolvimento de novos aplicativos para simular 
casos de uso real sempre que possível. Mas a maioria das empresas necessita garantir melhor que sejam removidas quaisquer 
identificações de seus dados que possam expor dados confidenciais de clientes ou parceiros.  
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MONITORAMENTO E AUDITORIA  

Há uma crescente conscientização dos riscos em potencial. A maioria das organizações monitoram seus bancos de 
dados em busca de alterações que possam ser indicadores de atividade maliciosa.  

Embora a maior parte deste relatório tenha explorado os diversos riscos e vulnerabilidades aos quais as empresas continuam a 
expor seus dados corporativos, também há boas notícias. A pesquisa descobriu que a maioria das organizações acelerou seus 
esforços de monitoramento para descobrir melhor os casos de violações de dados. Por exemplo, mais de sete de cada 10 
entrevistados declarou que atualmente monitoram todos os seus bancos de dados de produção por questões de segurança ou em 
alterações de configuração. Um total de 44 por cento informou que esse processo é ad hoc, enquanto que 47 por cento disse que 
capturam tais informações de modo regular e sistemático -- seja executando ferramentas automáticas ou por verificações manuais 
regulares. (Consulte a Figura 24.)  

 

A maioria das organizações que monitoram seus bancos de dados de produção fazem isso para capturar dados em um período de 
2 -horas. Mais de um terço, 35 por cento, disse que esse monitoramento é contínuo, enquanto que 32 por cento informou que 
realizam atualizações diárias. (Consulte a Figura 25.)  
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Entre esses entrevistados que monitoram seus bancos de dados de produção, sete de cada 10 buscam alterações nas definições 
dos banco de dados -- como novas tabelas ou índices eliminados -- ou por evidências de log-ins com falha. Ao menos 68 por cento 
vigiam todas as atividades dos usuários privilegiados. (Consulte a Figura 26.)  

 

Com tanta atenção nas principais violações de banco de dados e as normas estaduais, federais e do setor que colocam o ônus nas 
organizações para que protejam melhor seus dados, existem uma crescente ênfase na auditoria do banco de dados. Seis de cada 
10 informaram que estão preocupados com a capacidade de sua organização ser aprovada em auditorias que demonstrem 
conformidade com as normas de proteção de dados. (Consulte a Figura 27.)  
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Sete de cada 10 entrevistados informaram usar auditoria de bancos de dados nativos para monitorar as atividades dos bancos de 
dados. A maioria dos entrevistados, 53 por cento, disse que "trabalha alguns dias" para preparar-se para uma avaliação/auditoria 



de segurança do banco de dados. Cerca de um em cada quatro ainda afirmou que podem preparar-se em questão de horas, 
sugerindo que existem processos sistemáticos ou até automáticos para cuidar dessas tarefas.  

Mais de dois quintos, 42 por cento, informaram ser capazes de detectar e corrigir uma alteração não autorizada em um banco de 
dados em até 24 horas. Praticamente a metade, 51 por cento, indicaram que saberiam se alguém fizesses uma alteração de 
configuração não autorizada na maioria dos bancos de dados de suas organizações. Um total de 84 por cento estariam cientes de 
alterações não autorizadas em ao menos alguns dos bancos de dados em suas organizações.  

CONCLUSÃO  

A TI e a segurança de dados permanecem sendo altas prioridades nas listas corporativas. Porém, enquanto que as empresas 
estão cientes e vêm trabalhando agressivamente para bloquear bancos de dados contra hackers externos, a maioria não se 
preparou completamente contra ameaças não vistas ou fora da vigilância existente, relativas à exposição dos dados a violações 
internas.  

Menos de dois em cada cinco entrevistados disseram que podem evitar tais adulterações de super usuários e apenas um terço 
informou ter salvaguardas para impedir que um administrador do banco de dados elimine acidentalmente uma tabela ou 
provoque danos, sem intenção, a bancos de dados de aplicativos críticos.  

Além disso, muitos dados são enviados para fora da empresa e sem controle da empresa. Cerca de 27 por cento dos 
entrevistados informou que suas organizações terceirizam, dentro ou fora do país, ao menos algumas de suas funções de 
administração de bancos de dados e outros 44 por cento disseram que terceirizam, dentro ou fora do país, funções de 
desenvolvimento ou teste de bancos de dados. Outros 34 por cento informaram que enviam backups ou exportações de bancos 
de dados para fora da empresa sem criptografia, para locais como instalações de armazenamento, parceiros de negócios ou 
outros centros de dados.  

A criptografia pode resolver algumas das vulnerabilidades. Cerca de 57 por cento dos entrevistados informaram que criptografam 
ao menos algumas informações de identificação pessoal -- como o CPF e números de cartão de crédito -- quando são 
movimentadas entre seus bancos de dados ou para armazenamento em disco. Porém, é de se admirar que 43 por cento não 
criptografam esses dados ou simplesmente não sabem se isso é feito. Um em cada quatro não criptografam nenhum dado de 
aplicativos na rede, movimentados para dentro e fora de seus bancos de dados, e 34 por cento conscientemente enviam backups 
ou exportações de seus banco de dados, sem criptografia, para armazenamento, parceiros de negócios e outros centros de dados, 
sem criptografia.  

Mais de dois em cada cinco entrevistados disse que os dados de produção em tempo real geralmente são movimentados para 
ambientes fora da produção para processos off-line, como testes ou áreas intermediárias e ambientes de desenvolvimento. Mais de 
um terço dos dados movimentados off-line contêm informações confidenciais, como números de cartão de crédito, CPF ou 
informações identificáveis de clientes, parceiros ou funcionários.  

Existem falhas significativas na segurança de dados que podem expor informações confidenciais a curiosos, seja dentro do firewall 
da empresa ou em instalações de parceiros. Muitas empresas podem ter tido sucesso em bloquear seus bancos de dados contra 
invasores externos, mas é necessário mais trabalho para blindar eficazmente esses dados dos riscos mais perto de casa.  
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